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DO ŠKOLY SE PO PRÁZDNINÁCH MNOZÍ I TĚŠÍ – TAK AŤ SE DAŘÍ! 

 
Žádné strážné anděly nemůže být na fotografii samozřejmě vidět, ale měli bychom o 

nich vědět. V létě byli přes léto s dětmi, rodiči i prarodiči a teď s nimi také půjdou po 

prázdninách do školy, do práce i za dalšími starostmi i radostmi. Nenosí ovšem sebou školní 

batoh, penál, kalkulačku ani tablet. Nic z toho nepotřebují, ale to ovšem neznamená, že by to 

měli s námi lehké. Vlastně se dá docela odhadnout, že jejich nemalým břemenem jsou i naše 

špatné nálady, rozmíšky s kamarády či nechuť něco pořádného udělat. A to právě tehdy, 

když se na ně neobracíme o pomoc, když o nich nechceme nic vědět, a něco se v nás zaseklo. 

Ale když si na ně vzpomeneme, pomohou nám věci vidět jinak – zaseknutí povolí a my 

pochopíme, že radost z překonání těžkostí rozhodně stojí zato… 
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CO SE VE FARNOSTI UDÁLO 

 

9.6. Noc kostelů u sv. Martina  

Již tradiční program také v letošním roce 

obsahoval vyzvánění, několik hudebních 

čísel i přednášku pana Suchela, tentokrát o 

románské architektuře v Čechách. Určitou 

zvláštností bylo předznamenání blížícího se 

svátku svatých Cyrila a Metoděje 

v programu pěveckého spolku Babinský. 

Mezi několika starými zpěvy v církevní 

starolověnštině byly totiž předčítány úryvky 

z Proglasu – tedy Předzpěvu k slovanskému 

překladu Čtveroevangelia. Krásný text 

nepříliš často připomínaný, nicméně stále 

živý a duchovně inspirativní. 

 

18.6. Farní plavba po Vltavě  

Krásné nedělní odpoledne strávila společně 

část farníků na vlnách Vltavy. Dospělí si 

užili pohledy na město i živý ruch na řece, 

děti si zvědavě prohlédly každý kout lodi. 

 

 

25.6. Odpoledne pro děti v Domově sv. 

Karla Boromejského  

Především dětem však bylo určeno až odpo-

ledne následující neděle. Nejprve se hrála 

dramatická hra o získání pokladu. Při ní též 

navštívily poustevníka v tichém zákoutí.  

Nakonec – stále pod bdělou ochranou andě-

la strážného – mohly ochutnat i čersvé 

dobroty z grilu jako příslib na blížící se 

prázdniny. Radosti bylo po celé zahradě 

plno jak na straně dětí, tak u všech těch, kdo 

se na přípravě a průběhu mohli podílet. 

 
fota z plavby i z dětského odpoledne J. Klápště 
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CO JE PŘED NÁMI 

 3.9. dvaadvacátá neděle v mezidobí   

pravidelné nedělní bohoslužby 

 5.9. úterý – 19:10 poprázdninová obnova 

společných modliteb v kost. sv. Rodiny 

10.9. třiadvacátá neděle v mezidobí   

pravidelé nedělní bohoslužby  

po mši svaté v kostele sv. Rodiny, tedy 

kolem desáté dopoledne, proběhne 

v klubu Domova setkání s rodiči dětí, 

které se budou připravovat na první svaté 

přijímání. 

17.9. čtyřiadvacátá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby  

mše sv. v kostele sv. Rodiny bude zamě-

řena na děti – a těm bude požehnáno do 

nového školního roku. 

24.9. pětadvacátá neděle v mezidobí   

pravidelné nedělní bohoslužby  

26.9. úterý – 19:30 poprázdninová obno-

va modliteb Taizé v kostele sv. Rodiny 

28.9. čtvrtek Slavnost svatého Václava  

18:00 mše sv. v kostele sv. Rodiny 

 1.10. šestadvacátá neděle v mezidobí   

pravidelné nedělní bohoslužby  

 8.10. sedmadvacátá neděle v mezidobí  

pravidelné nedělní bohoslužby, ale –  

při mši sv. v kostele sv. Rodiny bude 

biřmování s Mons. Václavem Malým. 

 

DOMOV SV. KARLA 

BOROMEJSKÉHO – KULTURNÍ 

PROGRAM DO 8.10.2017 

 

 

 

1.9. až 30.9. – Výstava Hrátky s drátky  

Výstava drátěných plastik Ladislava 

Lokajíčka (výstava je prodejní).  

refektář, vstup volný 

 

3.9. (neděle) od 16:00 hod. koncert 

Hudba v rodině Macourků - koncert, na 

programu Jan Křtitel Vaňhal, J. S. Bach, 

D. Scarlatti, W. A. Mozart, Harry Ma-

courek, účinkují: Kačenka Macourková – 

zpěv, Ondra Macourek – klavír a flétna, 

Kateřina Macourková-Hlaváčová - flétna, 

Michal Macourek – klavír  

refektář, vstupné dobrovolné 



4  MARTINOVINY - srpen 2017 

 

10.9. (neděle) od 14:00 hod.  

Již 4. ročník VINOBRANÍ V KLÁŠTEŘE   

na programu: Eva Pilarová, Jožka 

Šmukař s cimbálovou muzikou, kapela 

Moto-vidlo, folklorní taneční soubor 

Mateník, pěvecký sbor a taneční soubor 

Mako-třaské Stařeny, stánky s občer-

stvením, drobnými dárky, zábava pro 

děti. Akce se koná pod záštitou MČ 

Praha 17 a její výtěžek zdvojnásobí 

Nadace Divoké husy  

zahrada Domova, vstupné dobrovolné 

17.9. (neděle) od 17:00 hod.   

Muzikálové písně a šansony v podání 

zpěvačky a herečky Markéty Martiníkové  

refektář, vstupné dobrovolné 

24.9. (neděle) od 15:30 hod.   

Koncert Gwiwer Avedisyan - zpívá a na 

klavír doprovází zhudebněnou duchovní 

poezii Miroslava Matouše  

refektář, vstupné dobrovolné 

8.10. (neděle) od 17:00 hod.  

LETŚ GO! – koncert mezinárodní 

akapelové skupiny, na programu afro - 

americké spirituály  

kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné 

 

Dobrovolným vstupným na koncerty 

návštěvník přispívá do veřejné sbírky, která 

probíhá za základě povolení Magistrátu hl. 

m. Prahy pod č. j. S-MHMP/464339/2013 a 

byla vyhlášena na podporu činnosti a 

provozu Domova, který slouží nemocným 

seniorům.  

 

PRAVIDELNÉ OBŘADY A DALŠÍ AKCE  

Biblická hodina v klubu DCB každý čtvrtek (kromě druhého v měsíci) v 19:30 

Setkání nad tématy – každé první úterý v měsíci (až od října) v Klubu Domova 

Modlitební setkání v kostele sv. Rodiny, každé úterý v 19:10 

Svátost smíření ve zpovědní místnosti předsíně kostela sv. Rodiny v pátek od 16:00 

Ministranské schůzky – poslední úterý v měsíci v 17:00 hod v sakristii  

 

Výuka náboženství: Předškolní věk: každé sudé úterý od 15:30 hod.  

Mladší školní věk: každé pondělí od 17:00 hod.  

Starší školní věk: každý týden ve čtvrtek od 17:00 hod.  

Příprava na 1. sv. přijímání: každý týden v úterý od 17:00 hod. 

fara – úřední hodiny  pravidelné bohoslužby 

Středa 16:30 – 18:00  Svaté Rodiny pondělí, středa – mše sv. 16:00 

pátek, sobota – mše sv. 18:00 

neděle – mše sv. 9:00 

Pátek  19:00 – 20:00  Svatého 

Martina 

úterý, čtvrtek – mše sv. 18:00 

neděle – mše sv. 7:45 

MARTINOVINY – zpravodaj farnosti svatého Martina v Řepích, kontakt martinoviny@centrum.cz  


